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BASIN İLAN KURUMU (BİK)

• Basin İlan Kurumu, resmi ilanlar ile kamu kurum kuruluslarına
ait resmi reklamların, gazete ve dergilerde yayımlanmasına
aracılık etmektedir. 

• Gazete ve dergileri, dönemsel veya sikâyete bağlı olarak
mevzuat ve Basın Ahlak Esasları kapsamında
denetlemektedir.

• Gazetelere bir yıla kadar kredi açar ve basın derneklerine her 
yıl mevzuatında belirtilen usul ve esaslarda geri ödemesiz
nakdi yardımda bulunur.

• Basında fikir ve beden işçisi olarak çalışanlara vadesi iki yılı
geçmemek üzere faizsiz borç para vermektedir.

• Yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerinin ihtiyaç
sahibi ailelerine geri ödemesiz maddi yardımda bulunmaktadır.

Basın İlan Kurumu, 2 Ocak 1961 tarih ve 195 sayılı Kanun ile kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz ve merkezi
İstanbul olan bir idaredir. Kurumun temel görevi resmi ilan ve reklamların yayımlatılmasına aracılık etmektir.
İlanların ücreti karşılığında yayımlanması suretiyle yazılı basına kamu kaynağı aktarılması ve yazılı basının
desteklenmesi amaçları arasındadır.

Bik Yönetim Alanı
Valilik Yönetim Alanı
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TÜRKİYE’DE DİJİTAL İÇERİK

Gazete ve dergiler (mevkuteler) kültürel mirasımızın 

en önemli parçalarından biridir. Gazete ve dergi

içerikleri son dönemde farklı kurumlar tarafından

sayısallaştırılmış olmakla birlikte çok daha geniş

anlamda görsel veya işitsel tüm milli kültürel

varlıklarımızın dijital ortamlara taşınması açıkta

kalmış bir konudur.
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TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL MİRASIN 
SAYISALLAŞTIRILMASI
ü Sayısallaştırma 1990’ların başından itibaren önce ABD’de sonraki yıllarda ise dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde

görülmeye başlanmıştır. Ülkemizde ise 2000’li yıllardan itibaren bazı büyük kamu kurumlarında

sayısallaştırma ve sayısal depolamaya yönelik faaliyetler dikkat çekmektedir.

ü Türkiye’de 2008 yılında IRCICA tarafından hazırlanan Farabi Dijital Kütüphanesinde üzerinde düzenleme ve

değişiklik yapmaya izin veren yazılımın, donanımın ve alt yapının kurulmasıyla ilk anlamlı sayısal kütüphane

oluşturulmuştur.

ü Ancak, ülkemizde kültürel mirasın dijital ortama aktarılması çalışmaları son yıllarda önemli bazı gelişmeler

gösterse de elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde bu alanda dünyadaki örneklerine göre çok gerilerde

kalındığı görülmektedir.

ü Bunlara ek olarak, bilginin dağınık halde bulunması ve bir indeksleme sistemi olmamasından ötürü, bilgiye

erişim konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Ülkemizde bağımsız olarak oluşturulan veri tabanlarının henüz bir

networkla (iletişim ağı) bağlanmadığı, halbuki dünyada gelişmiş ülkelere bakıldığında, kullanıcıların sayısal

içeriğe network ortamında kolayca eriştiği gözlemlenmiştir.
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TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL MİRASIN 
SAYISALLAŞTIRILMASI
ü Kültürel mirasa erişim sağlamak için diğer aracı kurumlar ve diğer örgütlerle yürütülen ortak

çalışmalara liderlik edebilecek becerilere sahip bir merkez bulunmamaktadır.

ü Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren yapılan çalışmalar, araştırmacıların haricinde toplumun

tüm kesimlerini kapsayacak şekilde genişletilmemiş ve sayısal içerik olarak kütüphaneler eksik

kalmıştır.

ü Türkiye’de pek çok kamu kuruluşu mevcut eserleri sayısallaştırma çalışması yürütmekle birlikte bu

çalışmalar arasında ortak standartlar belirlenmemiş ve koordinasyon sağlanamamıştır.

ü Türkiye’de genel olarak yürütülen sayısallaştırma çabaları, sayısal kütüphane standartları

gözetilmeden sayısal depolanmaya yönelik yürütülen faaliyetler olmuştur.

ü Bilginin dağınık halde bulunması ve indeksleme sistemi olmamasından ötürü bilgiye erişim

konusunda sıkıntı yaşanmaktadır.

ü Halen önemli ölçüde içerik sayısallaştırılamamıştır ve bu sebeple erişim mümkün değildir.

ü Gerektiğinde üzerinde düzenleme ve değişiklik yapmaya izin veren ve gerekli yazılım, donanım ve

altyapıyı ahenkli çalıştıran bir sistemin eksikliği söz konusudur.
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DÜNYADA BAŞARILI ÖRNEKLER

• Avusturalya’da 2006’da çalışmalarına
başlanarak 2009’da kullanıma açılmıştır.

• Toplamda 944.000 gazete ve 21.000.000 sayfa
içermektedir.

• Kitaplar, resimler, mektuplar, haritalar, müzik gibi
birçok farklı içerik bulunmaktadır.

• Kullanıcılar, otomatik olarak yapılan metne
dönüştürme işleminde (OCR) oluşan hataları
gidererek, içeriği kategorize ederek ve 
etiketlendirerek kültürel miraslarına katkıda
bulunabilimektedirler.

• Günlük 70.000 aktif kullanıcı sistemden
faydalanmakta ve içeriğin gelişmesine ve 
akıllandırılmasına katkıda bulunmaktadır.

• 1921’den itibaren 4.308.246 gazete sayfasının
ve 6.355.362 dergi sayfasının dijitalleştirildiği
Finlandiya Ulusal Kütüphanesi projesidir.

• Gazete ve dergilerin dışında muhtelif dijital
içerikleri de sunmaktadır.

• Bir makaleden seçilen kısmın referansını ve 
kaynakça bilgisini Link, Wiki, BibTeX, RefWorks 
gibi formatlarda dışarı alma imkanı sunmaktadır.

• Amerika Kongre Kütüphanesi’nin geliştirdiği
projede kültürel miras; dijitalleştirilerek
vatandaşın kullanımına açılmıştır.

• NDNP “Ulusal Dijital Gazete Programı” 
çerçevesinde geliştirilmiştir.

• Sisteme dahil edilecek bütün içeriğin, türüne
göre (Tarama, Boyutlandırma, Resim, OCR, 
İsimlendirme) standartları belirlenmiştir
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Türkiye’de Kültürel Mirasın Sayısallaştırılmasına
Yönelik Yasal Boyutlar 

ü Kültürel miras (bellek): bir durumdan diğerine veya bir kuşaktan diğerine

aktarılabilen, dışsallaşmış, nesnelleşmiş ve belirli bir formda depolanmış bir

çeşit yapıdır.

ü Türkiye’de kültürel mirasın korunması hususu Anayasa maddeleriyle

çizilirken (63. Madde), dijitalleştirme ve dijital koruma uygulamalarının

gerekliliği kalkınma planları, bilgi toplumu stratejileri ve hükümet eylem

planlarıyla da giderek daha belirgin ifadelerle belirtilmiştir.

ü 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda dijital bilgi ve kültürel

miras konusunda Türkiye Kültür Portalı’nın oluşturulması ve kültürel

ürünlerle kullanıcıların etkileşiminin artırılması konularına yer verilmiştir

ü Dijital Mevkute Platformu; 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı

içerisinde yer alan kültürel varlıkların ve eserlerin dijitalleştirilmesine yönelik

çalışmaları içeren 50 Numaralı Eylemin” gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

8



TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL MİRASIN 
SAYISALLAŞTIRILMASI AKADEMİK PERSPEKTİF

Türkiye’de dijitalleştirme uygulamalarında korumaya

yönelik amaçlar daha çok öne çıkmaktadır (Bilgi, 2010).

Türkiye’de dijitalleştirilmiş materyallere yönelik standart,

strateji, yöntem ve yönetim süreçlerinin tanımlanmamış

olması materyallerin ortak bir platformda derlenmesinin

önüne geçmiştir (Özbağ, 2010).

Dijitalleştirime süreçlerinde otomasyon sistemlerinin de

yeni web teknolojileri çerçevesinde geliştirilmesi

gerekmektedir (Odabaş, 2013).

Kültürel miras ürünlerinin korunmasının ve

erişilebilirliğinin etkinliği için dijitalleştirme ve dijital

koruma uygulamaları kullanıcı merkezli ve sürdürülebilir

bir yaklaşımla yürütülmelidir (Çakmak & Yılmaz, 2017).

TÜRKİYE GELİŞİM ALANLARI

i) Dijitalleştirme ve dijital miras ürünlerinin korunması konusunda

yazılı politika geliştirilmelidir

ii) Üst veri tasarımı ve tanımlama süreçleri standartlar belirlenmelidir

iii) Telif hakları konuları düzenlenmelidir

iv) Finansal kaynakların sağlanması gereklidir

v) Kullanıcı merkezli ve sürdürülebilir iş bir model yaratılmalıdır

vi) Erişim Politikaları belirlenmelidir

vii) Yaygınlaştırma, İş birliği ve Tanıtım konularında kurumlar ve

nezdinde farkındalık yaratılarak destek sağlanmalıdır

viii) Depolama, uzun süreli koruma, dijital koruma teknikleri, acil

durum ve felaket planlamaları konularında çalışmalar yapılmalıdır
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DİJİTAL MEVKUTE PLATFORMU FİKRİNİN 
GELİŞME SAFAHATI

Dijital Mevkute Sosyal
Medya İletişim Çalışmaları

2018

Basın İlan Kurumu Gazete ve 
Dergilerin Dijital Ortama
Aktarılmaya Başlanması

2014

2018

Ankara Kalkınma Ajansı ile
Dijital Mevkute Platformu
Fizibilite Etüdü

Kalkınma Bakanlığı Görüşmeleri
ile “Dijital Mevkute Platformu” 
fikrin ortaya çıkışı

2016

2017

T.C. Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü 
görüşmeleri ve ihtiyaçların
belirlenerek konunun
olgunlaştırılması

Telif Hakları konusunda
Hukuki Mütalaa

2016

İstanbul Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi tarafından gazete
ve dergilere ait dijital nühaların
talep edilmesi

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 
destek ve yönlendirmeleri

2017
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DİJİTAL MEVKUTE PLATFORMU AMAÇ

• Milli kültürümüzü oluşturan farklı türlerdeki eserleri; süreli

yayınlar özelinde, belirli bir standart dahilinde

dijitalleştirmek

• İçerikleri aranabilir metin haline getirmek ve gerektiğinde

transkribe ederek akıllandırmak

• Farklı kurumlar ve projeler altında dijitalleştirilmiş içeriğe

bir çatı olarak, kullanıcıların erişim sağlayacağı dijital

şebeke (network) oluşturmak

• İhtiyaç duyulan teknolojik altyapıyı geliştirilmek

• DMP ile oluşturulan ekosistemin devamlılığını sağlayacak

sosyal ve stratejik süreçleri belirlemek
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DİJİTAL MEVKUTE PLATFORMU ÇALIŞMALARI

ü Proje fikrinin olgunlaşmasıyla 1928 (1 Kasım 1928 yılında ilan edilen Harf Devrimi) yılı yapılacak

olan katalog çalışmaları bakımdan bir milat teşkil etmektedir.

ü Katalogdaki verilerin künyelerinin belirlenmesi, dönem, coğrafi bölge gibi üst-verilerle

ilişkilendirilmesi çalışmaları yapılmıştır.

ü Bu yönde 1928 öncesi için Hasan Duman

tarafından derlenen “Osmanlı-Türk
Süreli Yayınları ve Gazeteleri” adlı toplu

kataloğun veri tabanının hazırlanması

çalışmaları yapılmıştır.

ü 1928 yılı sonrasına dair Beyazıt Devlet

Kütüphanesi uhdesindeki mevkute

arşivinin düzenlenmesi, dijitalleştirilmesi

ve açık erişime sunulmasına yönelik proje

taslağı çalışılmıştır.
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SÜRELİ YAYINLAR ATLASI

İçerik çalışmaları kapsamında 1928 öncesi süreli

yayınların katalog bilgilerinin tamamı dijital ortama

aktarılarak genel erişime hazırlanmıştır. Türkiye’de ilk

defa yapılan sistemsel geliştirme ile süreli yayınların,

yayın yerlerine göre atlas olarak gösterimi ve yayın

yeri, yayın tarihi gibi farklı katalog bilgilerine göre

filtrelemesi yapılabilmektedir.
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Dijital Mevkute Platformu Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri
Dijital Arşiv Platformu’nun tanıtımını yapmak ve toplumda farkındalık yaratmak amacı ile Dijital
Mevkute Platformu sitesi ve sosyal medya hesapları oluşturulmuş; proje bilgilendirme dosyaları, 
toplantılar, etkinlikler, haberler, akademik gelişmeler ve sair içerikler paylaşılmaya başlanmıştır.
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FİZİBİLİTE RAPORU 2018 (23.05.2018 - 31.08.2018)

• Platform Altyapı Mimarisi

• Donanım ve Yazılım İhtiyaçları

• Açık Kod Geliştirme Prensipleri

• Bütçe Çalışması

• Geliştirme Ekip Organizasyonu

• Proje Planı

Yapılan çalışmalardan biri olan Fizibilite Etüdü de projenin 
araştırma aşaması açısından oldukça önem teşkil etmektedir.  

Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile Dijital Mevkute Platformu
ön hazırlık çalışmaları ve fizibilitesi tamamlanarak platform 
geliştirme çalışmaları için başlangıç safhasına ulaşılmıştır.
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Dijital Mevkute Platformu Nedir?

Keşif Servisi

Topluluk

Metadata Kayıtları

İçerik Deposu

Platform

İşbirlikteliği

Dijital Mevkute Platformu; kültürel mirasımızı

oluşturan, 1928 öncesi ve sonrasında yayımlanmış

bütün mevkuteler (gazete ve dergiler) başta olmak

üzere; gelecek nesillere aktarılabilecek görsel ya da

işitsel tüm nesnelerin akıllı, aranabilir ve açık olarak

erişime sunulacağı bir dijital platformdur.

“Mevkute Koleksiyonları Koleksiyonu”
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Proje Katmanı
“Dijital Mevkute

Platformu” Prensip
ve Çalışma Usulleri

İçerik Katmanı
İçeriğin Sayısallaştırma 
Standartları Çerçevesinde
Platforma Aktarılması

Organizasyon
Temelli Katman

Adem-i Merkeziyetçi İdari 
Yapı ile Ekosistemin 

Devamlılığının Sağlanması

PLATFORM YÖNETİM KATMANLARI
Dijital Mevkute Platformu doğası itibariyle çok büyük ve 
tamamlanıp olgunlaşması yıllara sari bir projedir. 

Dijital Mevkute

Platformu belirlenen

hedefler doğrultusunda

üç yönetim katmanında

hayata geçirilecek ve

yönetilecektir.

DMP
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Proje Katman Yöntemleri
Dünyadan örnekler incelenerek yazılım ve donanım ihtiyaçları tespit edilmiş; 
“Dijital Mevkute Platformu” prensip ve çalışma usulleri belirlenerek konu
projelendirilmiştir. 

Ø ARGE çalışmaları ile kullanılacak Teknolojiler’in belirlenmesi

Ø Platformu geliştirme aşamalarının oluşturulması

Ø Sistemin mimari şemasının hazırlanması

Ø Sistemin teknik analizi yapılarak ihtiyaçlar belirlenmesi

Ø Yurtdışı örnek sistemlerden bilgi ve tecrübe transferi

Ø Yatırım bütçesi oluşturulması

Ø Ekip ihtiyacı belirlenerek ekibin kurulması

Ø Platform geliştirme süreci

Proje
Katmanı
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Platform Altyapısı
ARGE çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan teknolojiler belirlenmiş, 
platform mimari yapısı oluşturulmuş ve geliştirme çalışmaları için hazırlıklar
tamamlanmıştır. Farklı kurumlar altında yer alan veritabanları ve dijitalleştirilmiş
içeriğin bir şebeke (network) yapısında buluşturulmasının 24 ay içerisinde
tamamlanabileceği öngörülmektedir.

Teknik
Katman
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İçerik Katman Çıktıları
İçerik projelerinde platforma veri olarak sağlanacak
içeriğin katalogunun çıkartılması, künyelerinin belirlenmesi ve
içeriğin platforma aktarılması çalışmaları yapılacaktır.

Ø Kültür varlıklarının kapsamının belirlenmesi

Ø Sayısallaştırma standartlarının belirlenmesi

Ø Sayısallaştırılan eserlere merkezi erişimi sağlayacak donanım ve 
yazılım altyapılarının belirlenecek olan merkezlerde kurulması

Ø İçeriğe ulusal ve kurumsal düzeyde açık erişim politikalarının
geliştirilmesi

Ø Kütüphane ve müze dışındaki bilgi kaynakları ile içeriğin
zenginleştirilmesi ve bütünleştirilmesi

Ø Platforma içerik sağlayan paydaşlar arasında koordinasyonun
sağlanması

Ø Operasyonel süreçlerin işletilmesi (Tarama, Transkripsiyon ve 
Tercüme, Muhteviyat, Depolama ve Güvenlik, Dokuman Yönetimi, …)

İçerik
Katman
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Genel İçerik Tasnifi
Platform çalışmalarına süreli yayınların aktarılması ile başlanacak; takiben
farklı kurum ve bireylerin ellerinde bulunan milli kültürel varlıklarımızın
platform altında toplanması ile sürece devam edilecektir.

ü 1928 öncesi katalog 
çalışmasının tamamlanması

ü Mevkutelerin tasnifi, 
dijitalleştirilmesi ve 

transliterasyonu

ü Açık erişime sunulması

1928 ÖNCESİ 1928 SONRASI

ü 1928 yılı sonrası BDK 
uhdesindeki gazete ve dergilerin 

katalog çalışmalarının 
tamamlanması

ü Mevkutelerin tasnifi, 
dijitalleştirilmesi ve arşivlenmesi

ü Açık erişime sunulması

ü Basın İlan Kurumu bünyesindeki 
mevkutelerin platforma  

aktarılması

NETWORK’UN 
OLUŞTURULMASI

ü Farklı kurum ve kuruluşların 
bünyesinde yer alan dijital 

kültürel miras unsurlarımızın 
Adem-i Merkeziyetçi işbirliği 

modeli doğrultusunda 
Platforma dahil edilerek 

network yapının 
oluşturulması

İçerik
Katman
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Dijital İşbirliği Modeli ve Milli Kültürel Ağ

Operasyonel süreçler; akademisyenler, 
öğreciler, emekliler ve kültürel
çalışmalara ilgi duyan bireylerin
gönüllülük esası ile Dijital İşbirliği usulü
çalışmasıyla işletilecektir.

Platform, bireylerin ve kurumların sahip
oldukları eserleri platform altında
konsolide etmeleri ile Milli Kültürel Ağ
olarak işleyecektir.

İçerik
Katman
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Organizasyonel Temelli Katman Çıktıları

1. Özerk yapıda çalışmaların yürütülmesi ve sürekli dinamik olacak olan bu
projede irtibat ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik “Platform Merkezi
İdari Yapı”nın oluşturulması

2. Proje Bütçesi’nin hazırlanması

3. Projenin sürekliliğinin sağlanması

4. Proje yönemi

5. Network’un (İletişim Ağı) oluşturulması

i) Platforma katkı ve içerik sağlayacak paydaşlar arasında koordinasyonun
kurulması

ii) Projeye katkı sağlayacak gönüllü gruplarının oluşturulması ve yönetimi

6. Platform ve faaliyetlerle ilgili toplumu bilgilendirici ve kullanımı özendirici tanıtım
kampanyaları yürütülecektir.

Yönetsel veya organizasyonel olarak oluşturulan Adem-i Merkeziyetçi iş

modeliyle Dijital Mevkute Platformu profesyonel yönetim ve sürdürülebilir
politikalarla geleceğe bir ekosistem içinde taşınacaktır.

Organizasyon
Temelli
Katman
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Önerilen Organizasyon Yapılanması

“Kolleksiyonların Kolleksiyonu” olarak nitelendirdiğimiz Dijital
Mevkute Platformu’nun sürdürülebilir olması ve etkinliğinin
sağlanması ancak özerk ve kendi dinamizmi ile ilerleyen bir yapının
kurulması ile mümkün olacaktır.

Çalışmalar için ihtiyaç duyulan destek ve finansmanı karşılamak
amacı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesi,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda projenin
lansmanı ve yürütülmesi önerilmektedir.

Organizasyon
Temelli
Katman
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Organizasyonel Temelli Katman Çıktıları

Dijital Mevkute Platformu

Dijital Mevkute Platformu ile amaçlanan bu zamana kadar yapılanların hepsini bir tarafa atmak
değildir, ülke çapında sayısallaştırılmış olan mevkuteleri birbiriyle irtibata geçirecek ortak bir
platformda buluşturmaktır.

Hem yazılım hem de donanım anlamında elverişli yazılımların tespitinin yapılmasıyla ve buna
benzer modifikasyonların kullanılmasıyla yapılan çalışmalar ortak bir model üzerinden yürütülecek,
böylece hem merkezi yönetim hem de toplumdan herkesimin burada buluştuğu bir platform
oluşturulacaktır.

Dijital Mevkute Platformu projesi ülkemizde birçok farklı kütüphanenin veya kurumun yaptığı dijital
içeriğe erişim sağlayacak bir çatı olacak ve bu alanda adım atmış ve atacak ne kadar kişi veya
kurum varsa, bunların tamamını tek bir çatıda toplayabilecek altyapıya sahip olacaktır.

Organizasyon
Temelli
Katman
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Muhtemel Yol Haritası

2018 2019 2020 20212014 - 2017

Fikrin Olgunlaşması

Ar-Ge

Projelendirme

Prototip Platform

PR Çalışmaları

Organizasyonel Temelli

Katman Kurulması

İçerik Katman Kurulması

Platform Geliştirme

BİK Dijital
Platform
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Dijital Mevkute Projesi Katılım Çağrısı

ü Kurumların koordinasyonunda “Proje Liderlik Ekibi” kurulması

ü Kurumların personel desteği ile “Proje Çalışma Grubu” kurulması

ü T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesi ve Kültür

Bakanlığı desteğinin sağlanması

ü Kamu ve özel finansal destekler için çalışmaların yapılması

ü Altyapı çalışmalarının başlatılması

ü Operasyonel kadroların kurularak içerik faaliyetlerine başlanması

KAM ‘18 katılımcılarına yapılacak çağrı ve ilgili kurumların
desteği ile atılacak temeller sayesinde projenin 2021
tarihinde hayata geçebileceği öngörülmektedir.
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Teşekkürler
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dijitalmevkuteplatformu.org

facebook, twitter, instagram

/dijitalmevkute

BLOG30



1928 ÖNCESİ SÜRELİ YAYINLAR ATLASI31



İçerik edinme
Arşivler (Kurum gazete)

Kütüphaneler
Koleksiyonlar

Fiziksel Arşiv / Kategorizasyon

Fiziksel temizlik / Standardizasyon
Dijitalleştirme

Tarama
Etiketlendirme / Akıllandırma / Kategorizasyon

Makale Ayırma
Makale Etiketleme

Makale OCR

PROJE BİLEŞENLERİ32



Tarama, etiketleme ve kategorizasyon

Üst-veri deposu
Dijital içerik deposu

Dijital içeriğe erişim sunucusu
Gazete, Sayfa, Koordinat, Makale
Zoom seviyesi

İçerik türü; PDF, Resim, Metin

Web uygulaması
Arama, üyelik, erişim, düzenleme, etkileşim

API
Birlikte çalışabilirlik

TEKNİK BİLEŞENLER33



Makale ayırma
Kategori ve etiketleme

OCR ve Metin düzenleme
İçeriklerin güncel tutulması
Farklı diller/alfabeler

ZORLUKLAR34



FİZİBİLİTE RAPORU 201835



TEKNİK ANALİZ

İHTİYAÇ VE GEREKSİNİM ANALİZİ
MİMARİ ŞEMA

BİLEŞEN ANALİZİ
İŞ PLANI
İŞ-ZAMAN GRAFİĞİ

İŞ PAKETLERİ
PERSONEL ANALİZİ

FİNANSAL ANALİZ

FİZİBİLİTE ETÜDÜ36



BİLEŞEN ANALİZİ37

ALT YAPI

ÜST-VERİ VERİ TABANI

WEB UYGULAMASI VERİ TABANI
İÇERİK DEPOSU
TAM METİN DEPOSU

İÇERİK TAM METİN DOSYALARI

INDEX DEPOLARI

UYGULAMA MOTORU
ENTEGRASYON MOTORU

ARAMA MOTORU
WEB CRAWLER MOTORU

OCR MOTORU

SEGMENTASYON MOTORU



BİLEŞEN ANALİZİ38

UYGULAMA API

ENTEGRASYON API

ARAMA API

WEB UYGULAMASI

SÜRELİ YAYIN MODÜLÜ
SÖZLÜK MODÜLÜ

KATILIM MODÜLÜ
VERİ GİRİŞ

SEGMENTASYON UYGULAMASI

OCR UYGULAMASI



MİMARİ ŞEMA39







İŞ PLANI42



İŞ PAKETLERİ43



Teşekkürler
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